Openbaar faillissementsverslag
rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)
Betreft
Verslagnummer
Datum verslag
Insolventienummer
Toezichtzaaknummer
Datum uitspraak

15
13-01-2021
F.16/17/182
NL:TZ:0000011623:F002
11-04-2017

R-C
Curator

mr. C.P. Lunter
mr H.M. Eijking

Algemene gegevens
Naam onderneming
de heer H. Zondag, h.o.d.n. Zondag Akkerbouw (per 7 maart 2017) en Holland
Teelt B.V. (per 11 april

29-05-2018
5

de heer H. Zondag, h.o.d.n. Zondag Akkerbouw (7-3-2017) en Holland Teelt
B.V. (11-4-2017)

06-09-2018
6

Gegevens onderneming
Activiteiten onderneming
Agrarisch bedrijf alsmede groenteverw erkingsbedrijf

29-05-2018
5

Financiële gegevens
Toelichting financiële gegevens
Gemiddeld aantal personeelsleden
1

Boedelsaldo

29-05-2018
5

Boedelsaldo
€ 140.424,31

29-05-2018
5

Toelichting
H. Zondag: € 55.548,29
Holland Teelt B.V.: € 84.876,02
€ 130.668,02

06-09-2018
6

Toelichting
H. Zondag: € 48.363,88 Holland Teelt B.V.: € 82.304,14
€ 155.109,98

14-12-2018
7

Toelichting
H. Zondag: € 48.363,88 Holland Teelt B.V.: € 106.746,10
€ 156.316,48

02-04-2019
8

Toelichting
H. Zondag: € 49.559,76 en Holland Teelt B.V.: € 106.756,72
€ 146.605,58

22-07-2019
9

Toelichting
H. Zondag: € 42.373,13 en Holland Teelt B.V.: € 104.232,45
€ 146.613,10

17-10-2019
10

Toelichting
H. Zondag: € 42.373,13 en Holland Teelt B.V.: € 104.239,97
€ 146.618,35

14-01-2020
11

Toelichting
H. Zondag: € 42.373,13 en Holland Teelt B.V.: € 104.245,22
€ 147.891,19

14-04-2020
12

Toelichting
H. Zondag: € 43.643,35 en Holland Teelt B.V.: € 104.247,84
€ 266.278,04

14-07-2020
13

Toelichting
H. Zondag: € 162.030,20 en Holland Teelt B.V.: € 104.247,84
€ 187.446,19

13-10-2020
14

Toelichting
H. Zondag: € 137.972,11 en Holland Teelt B.V.: € 49.474,08
€ 225.866,19
Toelichting
H. Zondag: € 176.392,11 en Holland Teelt B.V.: € 49.474,08

Verslagperiode

13-01-2021
15

van
13-2-2018

29-05-2018
5

t/m
28-5-2018
van
29-5-2018

06-09-2018
6

t/m
5-9-2018
van
6-9-2018

14-12-2018
7

t/m
11-12-2018
van
12-12-2018

02-04-2019
8

t/m
1-4-2019
van
2-4-2019

22-07-2019
9

t/m
23-7-2018
van
24-7-2019

17-10-2019
10

t/m
17-10-2019
van
18-10-2019

14-01-2020
11

t/m
13-1-2020
van
14-1-2020

14-04-2020
12

t/m
13-4-2020
van
14-4-2020

14-07-2020
13

t/m
13-7-2020
van
14-7-2020
t/m
12-10-2020

13-10-2020
14

van
13-10-2020

13-01-2021
15

t/m
12-1-2021

Bestede uren
Verslagperiode

Bestede uren

5

102 uur 24 min

6

6 uur 55 min

7

4 uur 41 min

8

4 uur 5 min

9

5 uur 13 min

10

2 uur 37 min

11

1 uur 30 min

12

4 uur 37 min

13

5 uur 46 min

14

4 uur 26 min

15

8 uur 18 min

totaal

150 uur 32 min

Toelichting bestede uren
Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 102:24 (102,40 uur)
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 2:20 uur (2,33 uur)

29-05-2018
5

Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 109:19 (109,32 uur)
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 6:55 uur (6,92 uur)

06-09-2018
6

Aantal bestede uren tot en met deze verslagperiode: 114:00 (114,00 uur)
Aantal bestede uren in deze verslagperiode: 4:41 uur (4,68 uur)

14-12-2018
7

1. Inventarisatie
1.1 Directie en organisatie
De eenmanszaak Zondag Akkerbouw is per 1 januari 2015 opgericht.
Holland Teelt B.V. is op 30 mei 2013 opgericht. Per 17 december 2014 is
Zondag-Agro Holding B.V. enig aandeelhouder en bestuurder, w aarvan op haar
beurt de heer H. Zondag enig aandeelhouder en bestuurder is.

29-05-2018
5

1.2 Lopende procedures
Een crediteur had voor datum faillissement een procedure aangespannen
jegens Holland Teelt B.V.

29-05-2018
5

1.3 Verzekeringen
Alle lopende verzekeringen inzake Holland Teelt B.V. zijn geëindigd. De
benodigde verzekeringen betreffende het onroerend goed zijn door de
pandhouder gecontinueerd.

29-05-2018
5

1.4 Huur
Het onroerend goed is in eigendom van de heer H. Zondag.

29-05-2018
5

1.5 Oorzaak faillissement
De heer Zondag heeft over de oorzaak van het faillissement onder andere het
volgende verklaard.
De heer Zondag heeft samen met zijn ex-partner in 1998 het ouderlijk
akkerbouw bedrijf overgenomen, w aarbij de nadruk lag op het telen van
w itlofw ortelen. Nadat een van de afnemers van de heer Zondag failleerde en
hij daardoor veel inkomsten misliep, is besloten om - in verband met
risicospreiding - meer te richten op de handel en dienstverlening. Dit heeft er in
geresulteerd dat er sinds 2010 tevens een groenteverw erkingsbedrijf w ordt
geëxploiteerd. Vanuit dit bedrijf w orden vooral zelf verbouw de 'vergeten
groenten' geteeld en aangeboden aan andere groente verw erkende bedrijven,
supermarkten en horecabedrijven. De problematische schuldenlast is ontstaan
door enerzijds privéomstandigheden en anderzijds door een aantal zakelijke
tegenslagen. Zo kregen gefailleerden in 2014 te maken met een aanmerkelijke
brandschade van circa € 100.000,- en is de heer Zondag in diezelfde periode
gescheiden. Aangezien gefailleerden daarnaast veel hadden geïnvesteerd in
conceptontw ikkeling w aren er geen financiële buffers om deze tegenslagen op
te vangen. Een aangeboden akkoord heeft het ondanks diverse inspanningen
uiteindelijk niet gehaald.Uiteindelijk heeft de Rabobank het faillissement van de
heer Zondag in privé aangevraagd. Het faillissement van Holland Teelt B.V. w as
als gevolg daarvan onvermijdelijk.

29-05-2018
5

2. Personeel
2.1 Aantal ten tijde van faillissement
Personeelsleden
1

29-05-2018
5

2.2 Aantal in jaar voor faillissement
2.3 Ontslagaanzegging
Datum

Aantal

Toelichting

18-4-2017

1

Holland Teelt B.V.

totaal

1

2.4 Werkzaamheden personeel

3. Activa
3.1 Onroerende zaken
Beschrijving

Verkoopopbr.

Hypotheek

Olsterw eg 17 Biddinghuizen

€ 1.005.000,00

€ 1.088.000,00

totaal

€ 1.005.000,00

Boedelbijdr.
€ 2.500,00
€ 2.500,00

Toelichting onroerende zaken
De heer H. Zondag heeft de onroerende zaak aan de Olsterw eg 17 te
Biddinghuizen in eigendom. Dit betreft een w oonhuis met schuren alsmede een
aantal hectare grond.
De hypotheekhouder heeft een makelaar ingeschakeld om de onroerende zaak
te verkopen. Diverse gegadigden hebben een bieding uitgebracht op het
onroerend goed. Met toestemming van de rechter-commissaris het onroerend
goed verkocht alsmede geleverd aan de hoogste bieder.

3.2 Werkzaamheden onroerende zaken
3.3 Bedrijfsmiddelen
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diversen

€ 147.184,50

totaal

€ 147.184,50

Boedelbijdrage

€ 0,00

29-05-2018
5

Toelichting bedrijfsmiddelen
De curator heeft diverse inventaris en bedrijfsmiddelen aangetroffen (binnen
en buiten de schuur), w aaronder een groot aantal (landbouw )machines,
gereedschap, 'kuub' kisten en 2 bedrijfsauto's.

29-05-2018
5

Alle bedrijfsmiddelen zijn via Troostw ijk geveild. De veiling heeft een bedrag
van € 147.184,50 opgeleverd. Dit is de opbrengst minus de kosten. De curator
zal een deel van dit bedrag moeten afdragen aan de pandhouder.
De geveilde goederen w aren deels in eigendom van de heer H. Zondag en
deels in eigendom van Holland Teelt B.V. De curator is in overleg met de
pandhouder voor een splitsing en de gevolgen hiervan voor de afw ikkeling met
de pandhouder. De curator houdt hierbij ook rekening met het bodemvoorrecht
van de fiscus.

3.4 Bodemvoorrecht fiscus
De fiscus heeft een vordering ingediend, zodat de curator rekening houdt met
het bodemvoorrecht van de fiscus.

29-05-2018
5

3.5 Werkzaamheden bedrijfsmiddelen
3.6 Voorraden / onderhanden werk
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Diverse groente

€ 1.335,60

totaal

€ 1.335,60

Boedelbijdrage

€ 0,00

Toelichting voorraden / onderhanden werk
De curator heeft een voorraad aan diverse soorten groenten aangetroffen.
Ondanks dat er diverse geïnteresseerde partijen zich hadden gemeld, is er gelet op de slechte kw aliteit - slechts een gering gedeelte verkocht.
Van de voorraad heeft de curator 84 kuubkisten diverse groenten verkocht.

3.7 Werkzaamheden voorraden / onderhanden werk
3.8 Andere activa
Beschrijving

Verkoopopbrengst

Uitbetaling certificaten Agrico

€ 967,93

totaal

€ 967,93

Toelichting andere activa

Boedelbijdrage

€ 0,00

29-05-2018
5

Toelichting andere activa
De curator is gebleken dat de heer H. Zondag (via Stichting Grow ind) 200
certificaten van aandelen van de besloten vennootschap Grow ind B.V. in
eigendom heeft. In verband met mogelijke (blokkerings)regels met betrekking
tot de verkoop hiervan heeft de curator de certificeringsvoorw aarden
opgevraagd bij Stichting Grow ind. De intrinsieke w aarde hiervan bedroeg per
31 december 2015 € 132.217,-. De huidige w aarde is vooralsnog niet bekend.

29-05-2018
5

De heer H. Zondag heeft 100% van de aandelen van Zondag-Agro Holding B.V.
in handen. Op grond van de meest recente cijfers lijken de aandelen van deze
vennootschap nog w aarde te bezitten.
De curator heeft nadere stukken ontvangen ten aanzien van genoemde
certificaten. De curator heeft de certificaten aangeboden aan de overige
certificaathouders.
De van de notaris verkregen concepten zijn verzonden naar de kopers. Thans
is de curator op grond van de statuten in afw achting van goedkeuring van
mede-(certificaat)aandeelhouders.

02-04-2019
8

De curator heeft bericht ontvangen van de mede-(certificaat)aandeelhouders.
De curator verw acht dat de levering in de certificaten in de komende
verslagperiode kan plaatsvinden.

22-07-2019
9

W at de curator betreft kan levering van de (certificaat)aandelen plaatsvinden.
De curator is in afw achting op (een reactie van) de notaris.

17-10-2019
10

De notaris heeft aangegeven in afw achting te zijn van de toestemming van
Groningen Seaport.

14-01-2020
11

In de afgelopen verslagperiode heeft de notaris laten w eten dat de benodigde
toestemming van Groningen Seaport voor de verkoop van de certificaten
Grow ind is verkregen. De curator heeft alle benodigde stukken ondertekend en
retour gezonden naar de notaris. De notaris heeft de drie kopers verzocht om
tot betaling van de koopsom over te gaan.

14-04-2020
12

De verkoop en levering van de certificaten is in de afgelopen verslagperiode
afgerond.

14-07-2020
13

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van € 38.420
teruggevorderd dat als dividend op certificaten - die eigendom w aren van H.
Zondag - niet aan de heer H. Zondag w as uitbetaald.

13-01-2021
15

3.9 Werkzaamheden andere activa
Een groot aantal certificaathouders hebben een bieding uitgebracht op de
certificaten van de heer Zondag. Met een drietal partijen heeft de curator
overeenstemming over de prijs bereikt. Thans dienen nog verschillende
partijen hun toestemming aan deze verkoop te verlenen, w aarna de levering
van de certificaten kan plaatsvinden.

06-09-2018
6

De curator heeft een notaris ingeschakeld om de concept koopovereenkomsten
op te stellen. Alle benodigde gegevens zijn verstrekt aan de notaris en de
curator is in afw achting op de concepten.

14-12-2018
7

4. Debiteuren
4.1 Debiteuren
Beschrijving

totaal

Omvang

€ 0,00

Opbrengst

Boedelbijdr.

€ 24.435,16

€ 2.443,52

€ 24.435,16

€ 2.443,52

Toelichting debiteuren
Volgens opgave van de heer H. Zondag heeft Zondag Akkerbouw geen
debiteuren en Holland Teelt B.V. een negental debiteuren met een totale
vordering van € 80.487,19. De debiteurenvorderingen zijn verpand aan de
Rabobank Flevoland. In opdracht van de pandhouder incasseert de curator tegen een boedelbijdragen van 10% - de openstaande facturen.

29-05-2018
5

Een groot deel van de debiteur blijkt reeds voor datum faillissement op de
bankrekening van gefailleerde te hebben betaald. Diverse crediteuren zijn met
deze gelden voor datum faillissement betaald. Het batig saldo € 29.464,09 is
op de boedelrekening gestort.
Een aantal debiteuren heeft zich rechtsgeldig op verrekening met een
tegenvordering kunnen beroepen.
Gefailleerde heeft een deel van de onderliggende openstaande data uit het
administratiesysteem kunnen halen, zodat de door de debiteuren de
gevraagde duidelijkheid kunnen verkrijgen omtrent w elke facturen er
onbetaald zijn.
De curator zet de incasso van de openstaande facturen voort. De curator heeft
de heer Zondag om nadere informatie gevraagd en is nog in afw achting.
De curator zal in overleg treden met de pandhouder teneinde de incasso voort
te zetten dan w el af te ronden.

14-04-2020
12

De curator heeft in overleg met de pandhouder de incasso van de debiteuren
gestaakt.

13-10-2020
14

4.2 Werkzaamheden debiteuren
De curator is nog in afw achting van de stukken die door een communicatiefout
de curator niet hebben bereikt.

06-09-2018
6

In de afgelopen verslagperiode heeft de curator de stukken ontvangen, zodat
de omvang van de vorderingen duidelijker is gew orden. Hierdoor hebben tw ee
debiteuren respectievelijk een bedrag van € 907,86 en € 23.527,30 op de
boedelrekening betaald. Voor de overige debiteuren zet de curator de incasso
voort.

14-12-2018
7

5. Bank/Zekerheden
5.1 Vordering van bank(en)
€ 1.088.003,00

29-05-2018
5

Toelichting vordering van bank(en)
Rabobank Flevoland heeft een vordering op:
H. Zondag: € 1.088.003,Holland Teelt BV: € 362.279,-

5.2 Leasecontracten
Gefailleerde had een leasecontract voor tw ee heftrucks. De leasemaatschappij
heeft deze heftrucks opgehaald.

29-05-2018
5

5.3 Beschrijving zekerheden
De Rabobank heeft een hypotheekrecht op de onroerende zaak.

29-05-2018
5

De Rabobank heeft een pandrecht op inventaris, voorraden en
debiteurenvorderingen.
In de komende verslagperiode zal - zoals het er thans naar uitziet - de curator
toekomen aan het opstellen van een berekening van het bedrag dat toekomt
aan de Rabobank op grond van de aan haar pandrechten.

14-04-2020
12

De curator heeft de aan de Rabobank toekomende berekening opgesteld en
voorgelegd aan de Rabobank.

14-07-2020
13

De Rabobank is in de afgelopen verslagperiode akkoord gegaan met de
afrekening betreffende de opbrengst van de gehouden veiling alsmede incasso
van de debiteuren. De aan de Rabobank toekomende bedragen - minus de
afgesproken boedelbijdragen - zijn aan de Rabobank afgedragen.

13-10-2020
14

5.4 Separatistenpositie
De curator heeft met de pandhouder afgesproken dat aan de boedel een
boedelbijdrage van 10% toekomt over de geïnde debiteurenvorderingen
alsmede over de opbrengst van de verpande roerende zaken.

29-05-2018
5

5.5 Eigendomsvoorbehoud
Diverse partijen hebben een beroep gedaan op hun eigendommen. Dit betreft
voornamelijk 'kuub' kisten. De curator heeft deze partijen in de gelegenheid
gesteld om hun eigendommen op te halen.
De curator heeft een aantal aanspraken op eigendom afgew ezen en een
aantal toegew ezen. De partijen die een rechtsgeldig beroep op hun
eigendommen hebben kunnen doen, zijn inmiddels in de gelegenheid gesteld
hun eigendommen op te halen.

5.6 Retentierechten

29-05-2018
5

5.6 Retentierechten
Op enig retentierecht is geen beroep gedaan

29-05-2018
5

5.7 Reclamerechten
Op het reclamerecht is evenmin een beroep gedaan.

29-05-2018
5

5.8 Boedelbijdragen
5.9 Werkzaamheden bank/zekerheden

6. Voortzetten/doorstart onderneming
Voortzetten onderneming
6.1 Exploitatie / zekerheden
Er heeft geen voortzetting van de w erkzaamheden plaatsgevonden. In overleg
met de Rabobank en gefailleerde zijn de mogelijkheden van voortzetten w el
onderzocht.

29-05-2018
5

6.2 Financiële verslaglegging
6.3 Werkzaamheden voortzetten onderneming

Doorstarten onderneming
6.4 Beschrijving
Een doorstart behoorde niet tot de mogelijkheden.

6.5 Verantwoording
6.6 Opbrengst
6.7 Boedelbijdrage
6.8 Werkzaamheden doorstarten onderneming

29-05-2018
5

7. Rechtmatigheid
7.1 Boekhoudplicht
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over de
boekhoudplicht. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek
w orden gedaan.

29-05-2018
5

7.2 Depot jaarrekeningen
De jaarrekening van 2014 is tijdig op 26 februari 2015 gedeponeerd.
De jaarrekening van 2015 is tijdig op 14 november 2016 gedeponeerd.

29-05-2018
5

7.3 Goedkeuringsverklaring accountant
Niet aanw ezig, edoch ook niet verplicht.

29-05-2018
5

7.4 Stortingsverplichting aandelen
Er is voldaan aan de volstortingsverplichting.

29-05-2018
5

7.5 Onbehoorlijk bestuur
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over onbehoorlijk
bestuur. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

29-05-2018
5

7.6 Paulianeus handelen
Toelichting
De curator kan op dit moment nog geen uitspraak doen over Paulianeus
handelen. In de volgende verslagperiode(n) zal hiernaar onderzoek w orden
gedaan.

Toelichting
In de afgelopen verslagperiode heeft de curator een bedrag van € 38.420
teruggevorderd dat als dividend op certificaten - die eigendom w aren van H.
Zondag - niet aan de heer H. Zondag w as uitbetaald.

7.7 Toelichting rechtmatigheid
7.8 Werkzaamheden rechtmatigheid

29-05-2018
5

13-01-2021
15

8. Crediteuren
8.1 Boedelvorderingen
Toelichting
Salaris curator: PM
UW V: PM
Diversen: PM
UW V: € 4.649,68

29-05-2018
5

8.2 Pref. vord. van de fiscus
€ 110.364,00

29-05-2018
5

Toelichting
€ 2.577,- (Holland Teelt B.V.) + PM
€ 107.787,00 (H. Zondag) + PM

Toelichting
€ 2.577,- (Holland Teelt B.V.) + PM € 182.231,00 (H. Zondag) + PM
€ 194.742,00

06-09-2018
6

17-10-2019
10

Toelichting
€ 2.577,- (Holland Teelt B.V.) + PM € 192.165,00 (H. Zondag) + PM
€ 193.742,00

14-07-2020
13

Toelichting
€ 2.577,- (Holland Teelt B.V.) + PM € 191.165,00 (H. Zondag) +/- PM

8.3 Pref. vord. UWV
€ 1.921,29

29-05-2018
5

Toelichting
€ 1.921,29 (Holland Teelt B.V.)

8.4 Andere pref. crediteuren
€ 1.256,03

29-05-2018
5

Toelichting
€ 1.256,03 (GBLT) + PM

8.5 Aantal concurrente crediteuren
58

8.6 Bedrag concurrente crediteuren

29-05-2018
5

8.6 Bedrag concurrente crediteuren
€ 2.165.168,44

29-05-2018
5

Toelichting
€ 373.425,10 (Holland Teelt B.V.) + € 362.279,01 (hoofdelijk)
€ 1.429.464,33 (H. Zondag) + € 362.279,01 (hoofdelijk)
€ 2.157.974,84

14-12-2018
7

Toelichting
€ 366.231,50 (Holland Teelt B.V.) + 362.279,01 (hoofdelijk)
€ 1.429.464,33 (H. Zondag) + 362.279,01 (hoofdelijk)

8.7 Verwachte wijze van afwikkeling
Tot op heden niet bekend.

29-05-2018
5

De curator verw acht een vereenvoudigde afw ikkeling.

14-04-2020
12

8.8 Werkzaamheden crediteuren

9. Procedures
9.1 Naam wederpartijen
9.2 Aard procedures
9.3 Stand procedures
9.4 Werkzaamheden procedures

10. Overig
10.1 Plan van aanpak
In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- verkoop activa
- incasso debiteuren
- onderzoek rechtmatigheden

29-05-2018
5

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- laatste w erkzaamheden verkoop certificaten van aandelen
- afronding incasso debiteuren
- opstellen overzicht toekomend bedrag pandhouder
- afronding rechtmatigheden

14-04-2020
12

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afronding incasso debiteuren
- afw ikkeling pandhouder
- afronding rechtmatigheden

14-07-2020
13

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afw ikkeling pandhouder
- afronding rechtmatigheden / onderbew indstelling dhr H. Zondag

13-10-2020
14

In elk geval dienen de navolgende w erkzaamheden nog te w orden verricht:
- afw ikkeling beide faillissementen

13-01-2021
15

10.2 Termijn afwikkeling faillissement
Tot op heden onbekend.

29-05-2018
5

De curator kan in de komende verslagperiode overgaan tot afw ikkeling van
beide faillissementen.

13-01-2021
15

10.3 Indiening volgend verslag
13-4-2021

10.4 Werkzaamheden overig

Bijlagen
Bijlagen

13-01-2021
15

